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Besök ett 
evenemang  i Ale!

Arbeta som röst-
mottagare den 7 juni
SÖNDAGEN DEN
7 juni är det val till 
Europaparlamentet. Är 
du intresserad av att ar-
beta som röstmottagare 
i något av kommunens 17 valdistrikt? 
För mer information och anmälan se 
ale.se eller ring tfn 0303 33 02 70.

24 kvadrat 
Landets minsta dansscen gästar Ale
Ett radikalt nytänkande inom 
scenkonsten och ifrågasättande av 
traditionella sätt att presentera dans. 

Föreställningarna följs av en 
stunds samtal med artisterna, 
koreografen och dansproducenten.
Plats: Pelarteatern, Alafors 
Tid: 4–6 mars kl 19.00
Bilj: 120 kr. Begränsat antal.
Samarr: Teaterföreningen i Ale, 
Kulturföreningen Nol-Alafors

Forskarhjälp
Söker du dina rötter – vi hjälper dig! 
Arr: Ale släktforskare
Plats: Ale bibliotek, Nödinge
Plats: 7 mars kl 10.30–13.00
Fri entré!

A tribute to Monica Z 
Paula Kaltenbach Quartet bjuder på 
ett mustigt och smakrikt jazzpro-
gram med favoriter ur Monica Zet-
terlunds sångskatt på kvinnodagen. 
Varmt, svängigt och innerligt! 
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: 8 mars kl 17.00
Bilj: 80 kr
Samarr: ABF

Pågående utställningar
till

och med 15 mars, Glasbruksmuseet
•  Djupets hemligheter, till och med 

5 april, Repslagarmuseet 

Paula Kaltenbach Quartet bjuder på 
musik av Monica Z den 8 mars.

24 kvadrat – ett radikalt nytänkande 
inom scenkonsten.

Extra sammanträde i 
kommunfullmäktige
Tid: 13 mars kl 13.30 
Plats: Medborgarhuset, Alafors
Följande ärenden kommer behandlas
•  Delfinansiering av inköp av Verle 

Gammelskog
Bordlagda ärenden
•  Exploateringsavtal till detaljplan för 

Nödinge 4:78  
•  Förslag att avsluta vänortssamarbetet 

med Ruukki kommun
•  Begäran från barn- och ungdoms-

nämnden om tilläggsanslag för 
genomförande av 1–1 projektet

Interpellationer och frågor
•  Interpellation från Rose-Marie Fihn 

(fp) ang färdtjänsten
•  Interpellation från Jan A Pressfeldt 

(ad) om företagsklimatet i kommunen
•  Interpellation från Sune Rydén (kd) 

om hur Ale kommun ska uppmärk-
samma Europadagen den 9 maj 2009

•  Fråga från Ulf-Göran Solving (ad) 
om Exploateringsavtal Nödinge 4:78

Föredragningslistan finns på medbor-
garkontoret, 0303 33 00 00 och på 
ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening 
direktsänder på frekvenserna 91,4 och 
95,4 MHz. Mötet är öppet för allmän-
heten.
Välkomna! Inga-Lill Andersson, ordförande

Anlita fixartjänsterna 
ÄR DU ÖVER 65 ÅR och behöver 
hjälp för att undvika fallolyckor, ring 
fixartjänster på tfn 0303 33 01 24. 

Vi hjälper dig att hämta eller ställa 
undan saker i höga skåp, vind eller 
källare, byta gardiner och glödlam-
por, kontrollera eller byta batteri i 
brandvarnare med mera. Tjänsterna är 
kostnadsfria men eventuellt material 
bekostas av dig själv. Välkommen att 
kontakta oss!

Krismottagning för män 
Du som har använt våld mot någon 
närstående, som har svårigheter i ditt 
föräldraskap och/eller i samband med 
skilsmässa, ring 0303 23 90 70 eller 
kom till Uddevallavägen 1 i Kungälv.

-
norna för som du träffar?
– Det finns olika typer av våld. Det 
psykiska våldet kan handla om sys-
tematisk nedvärdering – att ständigt 
få höra att man är värdelös. Det fy-
siska våldet kan handla om allt ifrån 
nyp till fasthållande, sparkar och 
slag. Det sexuella våldet handlar om 
överskridande av kvinnans gränser 
och ofta även regelrätta våldtäkter. 

Hur påverkas barnen?
– De påverkas väldigt negativt. Barnen 
drabbas ofta av sömnproblem, får 
svårt att koncentrera sig och drömmer 
mardrömmar. Det finns också en risk 
att de tar efter beteendena från sina 
föräldrar. Flickorna väljer män som 
slår dom och pojkarna slår sina fruar.
Hur kommer man i kontakt med dig?
– Ring mig på tfn 0303 37 12 47. Barn 
som har bevittnat våld kan få hjälp på 
familjehuset, tfn 0303 33 07 53.

Linda Bowness arbetar som kvinnofridskurator i Ale kommun. Hon 
träffar kvinnor som lever eller har levt i våldsamma relationer. 

Hon hjälper kvinnor 
som lever i våldsamma relationer

Linda Bowness hjälper kvinnor 
som lever i våldsamma relationer

 för barn 1–6 månader

Fixaren Sami Elias hjälper pensionä-
rer med att bland annat byta gardiner.

BABYMASSAGE ÄR ett sätt att 
fördjupa och stärka kontakten mellan 
dig och ditt barn. Kurserna har sex 
träffar och startar fredagen den 
20 mars kl 10.30–12.00 i Bohus Ser-
vicehus (Bohus Centrum) eller 
kl 13.30–15.00 i Nödinge Servicehus 
(Södra Klöverstigen 32). 

Lämplig ålder är 1–6 månader. 
Kurserna kostar 350 kronor för 6 
träffar. Instruktör är Carina Johans-
son. Anmälan: tfn 0303 74 81 51 
eller maila till carina55@telia.com.


